
VCHWALA NR 1411XV/2020 
RADV GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 9 marea 2020 r. 

w sprawie okrdlenia sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Miasto w roku szkolnym 2019/2020 

Na podstawie ar1.IS bst.2 pkl 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samol'Z4dzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z p6zn. zm.) w zwi'lzku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia J4 grudnia 2016 roku 
- Prawo oswialOwe (Dz.U. z 2019 r. poz. 114& z p6i:n. zm.) uchwala si'Y. co nasl~puje : 

§ I . USlala s il( srecini" cen~ jednos lk.i pa liwa w Gmini e Nowe Miaslo w roku szkolnym 201912020 
w wysokosci: 

I) olej napl(dowy ON - S, 11 zl za litr; 

2) benzyna Pb 95 - 5,0121 za litr; 

J) BUlogal LPG - 2,37 zt za lilT. 

§ 2. Wykooanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Nowe MiaslO. 

§ 3. Uchwala wchodzi w iycie po upJywie 14 dnia od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzi(dowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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Uzassdnienie 

Zgodni e z zapisami ustawy Prawo oswiatowe Obowi<lZkiem gminy jest zapewnienie niepetnosprawnym 
dzieciom, mtodzieiy Ofaz uczniom bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliiSzego 
przedszkola, szkoly lub osrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Obowi¥ki Ie gmina spclnia poprzez 
zorganizowanie bezplatnego trnnsportu i opieki w czasie przewozu dzieci, mlodziety i uczni6w we 
wlasnym zakresie alba poprzez zwrot rodzicom koszt6w przewozu dzieci, mlodziety i uczni6w oraz 
rodzic6w. 

Nowelizacja ustawy - PrawQ o~wiatowe z doia 16 paidziemika 2019 r. w-prowadza zmiany w sposobie 
obliczania zwrotu koszt6w jednorazowego przewazu. Kwola zwrotu obliczana br;dzie oa podstawie wzoru 
matematycrnego uwzgl!(dniajl)ccgo li cz~ kii omelr6w dzieillc4 miejsce zamicszkania dziecka lub ucznia od 
przedszkola lub szkoly, ~rednill cener jednostki paliwa w danej gminie oraz ~rednie zutycic paliwa 
w jednostkach na 100 kilomw6w dla danego pojazdu wedtug danych producenta pojazdu. 

Zgodnie z zapisem anykulu 39 a usl. 3 llstawy Prawo oswia lowc, sredn i~ cen~jednostki pali wa w gminie 
okr~la oa kazdy rok szkolny rada gm iny w drodze uchwaly, uwzglrrdoiajl}c ccny jednostki paliwa 
w gmime. 

Do wyliczeoia sredn iej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Miasto na rok szkolny 20 19/2020 przyj~to 
~rednie ceny paliw: benzyny, oleju napydowcgo i aUlogazu w okresie od dnia 01.12.2019 do dnia 
01.03.2020 oa tokalnej stacji SKR w Nowym Midcie. 

Data Pb 9S ON LPG 

01.\2.2019 4,99 zl 5,05 zl 2,39 , I 

01.01.2020 5.05 zJ 5, 16 zl 2,39 zl 

01.02.2020 5,05 zl 5,16 zl 2,39 zl 

01.03.2020 4,95 zl 5,09 , I 2,32 zl 

Srednia cena jednostki 
paliwa 

5,01 zl 5, II zl 2,37 zt 
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